
 
ประกาศ 

พระราชทานยศทหารชั้นนายพล  และแต่งตั้งขา้ราชการในพระองค์ฝ่ายทหารใหด้ ารงต าแหนง่ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล   และแต่งตั้ง 
ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ด ารงต าแหน่ง 

อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา   ๑๕  ของรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ประกอบมาตรา  ๔  และมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
ในพระองค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบ 
ราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัต ิ
ยศทหาร  พุทธศักราช  ๒๔๗๙  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้ข้าราชการในพระองค์ 
ฝ่ายทหาร  ให้ด ารงต าแหน่ง  ดังนี้ 

๑. พลตรีหญิง คุณหญิงวิมล  ทองพายัพ  ต าแหน่ง  นายทหารปฏิบัติการประจ า  ส านักงาน 
รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   ๓  กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ 
รักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์   (อัตรา  พลตรี)  ด ารงต าแหน่ง   
นายทหารปฏิบัติการประจ า   ส านักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย 
รักษาพระองค์  (อัตรา  พลโท)  และพระราชทานยศ  พลโทหญิง 

๒. พันเอก สุรชาติ  ต่างศรี  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองกิจการวัง  ฝ่ายเสนาธิการกองบังคับการ 
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พันเอกพิเศษ)  ด ารงต าแหน่ง  นายทหาร

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



ปฏิบัติการประจ า  ส านักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  ๑  กองบัญชาการ
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์    
(อัตรา  พลตรี)  และพระราชทานยศ  พลตรี 

๓. พันเอก เธียร  เทพานนท์  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกองยุทธการทหารมหาดเล็ก 
ราชวัลลภรักษาพระองค์  (๓)  กรมฝ่ายยุทธการ  (อ)  ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์    
กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการ 
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พันเอกพิเศษ)  ด ารงต าแหน่ง  นายทหารปฏิบัติการประจ า  
ส านักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   ๑  กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก 
ราชวัลลภรักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์   (อัตรา  พลตรี)   
และพระราชทานยศ  พลตรี 

๔. พันเอก อัศวิน  บุนนาค  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  (๑)   
กรมฝ่ายยุทธการ  (อ)  ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  กรมการเสนาธิการกองบัญชาการ 
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์    
(อัตรา  พันเอกพิเศษ)  ด ารงต าแหน่ง  นายทหารปฏิบัติการประจ า  ส านักงานรองผู้บัญชาการ 
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  ๑  กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์    
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พลตรี)  และพระราชทานยศ  พลตรี 

๕. พันเอก จิรพัชร  เศวตเศรนี  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกองก าลังพลปฏิบัติการ 
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   (๑)  กรมฝ่ายก าลังพล  (อ)  ทหารมหาดเล็กราชวัลลภ 
รักษาพระองค์  กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการ 
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พันเอกพิเศษ)  ด ารงต าแหน่ง  นายทหารปฏิบัติการประจ า   
ส านักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   ๒  กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก 
ราชวัลลภรักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์   (อัตรา  พลตรี)   
และพระราชทานยศ  พลตรี 

๖. พันเอก สราพงษ์  ทิพวาที  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกองยุทธการทหารมหาดเล็ก 
ราชวัลลภรักษาพระองค์  (๑)  กรมฝ่ายยุทธการ  (อ)  ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   หน่วยบัญชาการ 
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พันเอกพิเศษ)  ด ารงต าแหน่ง  นายทหารปฏิบัติการประจ า   
ส านักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   ๒  กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก 
ราชวัลลภรักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์   (อัตรา  พลตรี)   
และพระราชทานยศ  พลตรี 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕



๗. พันเอก จักรพล  แสนสืบ  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกองบริหารและจัดการทหารมหาดเล็ก 
ราชวัลลภรักษาพระองค์  (๑)  กรมฝ่ายก าลังพล  (อ)  ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการ 
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พันเอกพิเศษ)  ด ารงต าแหน่ง  นายทหารปฏิบัติการประจ า   
ส านักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   ๒  กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก 
ราชวัลลภรักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พลตรี )   
และพระราชทานยศ  พลตรี 

๘. พันเอก เกรียงศักดิ์  สืบธรรมมา  ต าแหน่ง  นายทหารปฏิบัติการประจ า  ส านักงาน 
รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   ๓  กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ 
รักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พันเอกพิเศษ)  ด ารงต าแหน่ง   
นายทหารปฏิบัติการประจ า  ส านักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   ๓  
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย 
รักษาพระองค์  (อัตรา  พลตรี)  และพระราชทานยศ  พลตรี 

๙. พันเอก จักรพงษ์  เส-ลา  ต าแหน่ง  เสนาธิการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภ 
รักษาพระองค์   กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   หน่วยบัญชาการ 
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  (อัตรา  พันเอกพิเศษ)  ด ารงต าแหน่ง  นายทหารปฏิบัติการประจ า  
ส านักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก 
ราชวัลลภรักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์   (อัตรา  พลตรี)   
และพระราชทานยศ  พลตรี 

๑๐. พันเอก พงศ์ณุภา  เวชชาชีวะ  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการกองหลักนิยมวิชาการ 
ในการฝึก  (๑)  กรมฝ่ายการฝึก  (อ)  ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  กรมการเสนาธิการ
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย 
รักษาพระองค์  (อัตรา  พันเอกพิเศษ)  ด ารงต าแหน่ง  นายทหารปฏิบัติการประจ า  ส านักงาน 
ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์   กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ 
รักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์   (อัตรา  พลตรี )   และ 
พระราชทานยศ  พลตรี 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕  เป็นปีที่  ๗  ในรัชกาลปัจจบุนั 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๕


